
Från: Riksantikvarieämbetet noreply 

Skickat: den 1 juli 2019 15:57 

Ämne: Till dig som registrerar i Fornreg 

 

Hej 

Här kommer ett informationsbrev till dig som använder Fornreg. Vi skickar med jämna 

mellanrum ut information om uppdateringar och förändringar. Det är viktigt att du läser 

igenom detta då det kan innehålla förändringar även av praxis och rutiner.  

Du hittar alla tidigare utskick här.  

 

 

Fokus på nya Fornsök 

 

Vi har riktat om våra länkar på Riksantikvarieämbetets hemsida till nya Fornsök. Den gamla 

söktjänsten kommer att finnas kvar ett tag till. Det är dock viktigt att komma ihåg att 

informationen i den inte uppdateras då den går mot den gamla databasen FMIS. Länk till 

gamla Fornsök hittar du på raa.se/fornreg under Aktuellt om Fornreg. 

 

Övriga uppdrag och kommande utveckling 

Just nu pågår utveckling av det vi kallar övriga uppdrag. De omfattar de uppdragstyper som 

inte har ett KML-beslut. Typerna heter Inventering, Utredning utan KML-beslut och Övrig 

fältregistrering. Vi kommer att meddela dig när dessa uppdragstyper finns på plats, samt hur 

de ska registreras i Fornreg. 

Utveckling av annan funktionalitet som kommer att påbörjas, och förhoppningsvis även 

implementeras, under sommaren är: 

 dela informationen om en lämning genom en persistent länk 

 söka på skadestatus, undersökningsstatus och registreringsstatus 

 söka via handritad polygon i kartan 

 utskrift av lämningsinformationen via en förhandsgranskningsvy 

 positionera kartan via koordinater 

 

Utbildning för lämningsregistrerare är ett krav 

Vi har noterat att det finns lämningsregistrerare som inte har gått vår utbildning. Beslutet om 

en organisations behörighet att registrera i Kulturmiljöregistret villkoras med att de anställda 

som tilldelas registreringsbehörighet ska ha genomgått vår utbildning. Därför är det viktigt att 

du som är behörighetsadministratör för en organisation inte tilldelar en person behörighet för 

lämningsregistrering innan dess. 

Information om höstens utbildningar hittar du här. 

 

 

 

https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/utskick-till-registrerare-samlingssida/
https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/utbildningar-i-fornreg/


Uppgifter om län, kommun, landskap och socken 

De geografiska uppgifterna som visas på lämnings- och uppdragskortet är ibland fel 

beroende på att systemet slår mot ett felaktigt skikt för län, kommun, landskap och socken. 

Dessa geografiska uppgifter lagras inte i lämningsdatabasen utan visas endast när du sökt 

fram objektet. De felaktiga uppgifterna lagras dock i metadatat för rapporter som laddas upp i 

Forndok. Arbete pågår för att åtgärda problemet. 

  

PDF/A och transparenta bilder i rapporten 

Formatet för de arkivbeständiga rapporterna i Forndok är PDF/A-1a eller PDF/A-1b. Vi har 

upptäckt att detta format kan påverka bilder med transparenta lager i rapporten. 

Det kan röra sig om bilder med färglager där opaciteten är mindre än 100%. Samma problem 

kan uppstå när du använder dig av flera lager i en bild där en av bilderna innehåller 

genomskinlighet, eller när du använt dig av vektoriserade bilder. Exempel på detta är 

kartbilder där olika områden har ritats in. 

Filformatet PDF/A stöder inte användandet av transparenta färger. Vid konvertering till 

PDF/A måste konverteringsprodukten därför spara om bilder med transparens till opaka 

bilder. 

För att undvika problemet kan du göra följande: 

 Spara din rapport i formatet PDF/A innan du laddar upp den i Forndok. Då ser du om 

bilderna ser bra ut innan du arkivlägger rapporten.  

 Använd bara färger med 100% opacitet 

 Spara om bilder som innehåller lager och vektorer till platta rastrerade bilder. 

 

Vi har för närvarande inte möjlighet att systematiskt gå igenom alla rapporter i Forndok för att 

hitta sådana där bilderna blivit felaktiga efter konverteringen. Hittar du en sådan rapport i 

Forndok så anmäl det till oss på fornsok@raa.se.  

 

Historiska uppdrag och migrering från Samla 

Sedan mars har äldre uppdrag importerats för följande utförare: 

Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige (Kulturen i Lund), Jamtli, Kulturparken 

Småland, Statens Maritima Museer, Skellefteå museum, Arkeologgruppen AB, ArkeoDok, 

Gotlands museum, Hallands länsmuseer, Upplandsmuseet, Värmlands museum, Frederic 

Elfver Kulturarvskonsult, Kmb Kulturmiljöbyrån, Arkeologistik AB, Kalmar länsmuseum, 

Arendus AB, Jönköpings läns museum, Bohusläns museum, Norrbottens museum, 

Sydsvensk Arkeologi AB, Dalarnas museum, Gävleborgs museum och Sörmlands museum. 

Saknar du ändå några av deras rapporter i Forndok? Importen av insamlade uppdrag sker 

parallellt med import av rapporter från Samla, för vilka vi behöver skapa uppdrag i efterhand. 

Därför finns ibland den ena mängden importerad för ett utförande företag men inte den 

andra. Tidsplanen är att vi ska vara helt klara med att få in samtliga rapporter från Samla till 

Forndok under sommaren. Vi kommer skicka ut besked om när detta är klart. 

mailto:fornsok@raa.se


Just nu håller vi på att kontrollera insamlade historiska uppdrag för Östergötlands museum 

och Göteborgs stadsmuseum och hoppas att de kommer vara tillgängliga i Fornsök inom 

kort.  

Här hittar du svar på vanliga frågor om importerade uppdrag 

 

Påminnelse – så här skapar du uppdrag i Fornreg som LST-handläggare 

Vi vill påminna dig som är LST-handläggare om de fyra uppdragstyper som du inte kan 

skapa via ASK utan ska registreras direkt i Fornreg. Dessa är: 

 Forskningsundersökning 

 Efterundersökning 

 Övriga uppdrag 2 kap. KML 

 Kunskapsunderlag 

Hur du gör för att registrera ett uppdrag i Fornreg kan du läsa om här. 

 

Supporten under sommaren 

Under veckorna 28-32 är vår bemanning av supporten begränsad. Supporttelefonen är 

öppen vardagar 09.00-11:30. E-posten bevakas varje dag, men svarstiden kan vara något 

längre.  

 För frågor om Fornreg, Fornsök och antikvarisk praxis vänder ni er till 

fornsok@raa.se.  

 

 För frågor som gäller beslut och registrering av ärenden i ASK vänder ni er till 

ask@lansstyrelsen.se. 

 

 För tekniska frågor och användaradministration gällande appen Fältreg vänder ni er 

till Metria på support@metria.se.  

 

 

Vänliga hälsningar,  

Fornsöks support, 

genom Karolina Ross  

 

Fornreg/Fornsök 

Vid frågor kontakta vår support: fornsok@raa.se 

Läs mer på Fornregs hemsida: https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/ 

Läs mer på Fornsöks hemsida: https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/ 

GDPR: Så behandlar Riksantikvarieämbetet personuppgifter 

Mejla fornsok@raa.se för att ta bort din adress från denna sändlista. 
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